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Summary

The p,urpose of the study was to investigate the possibilities of ultrasound in evaluating thć reproductive
traits of young bulls. The study incorporated groups of three Holstein bulls aged 6, 8, 10 and 1ż months. The
400 Pie-Medical scanner with linear 5 MHz transducer and the 240 Pie-Medical scanner with 8 MHz linear
and 7,5,§ector used for the ultrasound in The ultrasonographic appearance of
testicles in nor al head and tail, funiculus s and vesicular glands in relation to the
bull's age were described. Size m€asurements of the structures were ascertained. The paper discusses the
effectiveness of ultrasonographic investigations in examining specific parts of reproductive organs and in
monitoring the evolution lof the testes and selected parts of accessory sex glands, as Ńell as uńderlining the
limitations of ultrasonograpic exp|oration. Simultaneously - for visual purposes - essential tĆstimetric and
ultrasonographic measurement§ were carried out in 71 young bulls aged between 6-12 months.

Keyw:ords: yońng bulls;lreproductive traits, ultrasonography ,,.,.

Pierwsze publikacje odnośnie do mozliwości wyko-
r zy stania u ltra s ono grafi i w o c enie nar ządl r o zt o dc zę -
go u buhajów pojawiły się pod koniec lat 80. (3, 6, 9).
Nieco póżniej przedstawiono obraz ultrasonogr aftczny
struktury jądęr oraz dodatkowych gruczołów płciowych
u trykow, knurów (4).W piśmiennictwie krajowym nie
prezentowano jednak do tej porywyników podobnych
badań (7). Nie ma tęż infonnacji odnośnie do mozli-
wości wykorzystania ultrasonografii w ocenie rozwoju
narządów rozrodczych u młodych buhajow reproduk-
cyjnych.

Celem badań było przedstawienie możliwości ultraso-
nografu w badaniu narządów rozrodczych u buhajków.

Mateilał i metody
Do badań wykorzystano po 3 buhajki hodowlane rasy holsz-

tyńsko-fryzyjskiej w wieku 6, 8, l0 i 12 miesięcy, zgroma-
dzone w Wielkopolskiej Wychowalni Buhajów w Lesznie.
Wszystkie badane buhajki w więku 12 miesięcy zostały pod-
dane wymaganej ocenie rozpłodowej i uzyskały akceptację.

Do badań ultrasonograflcznych wykorzystano: aparat fir-
my Pie-Medical skaner 400, wyposazony w głowicę liniową
emitującą falę dźwiękową o częstotliwości 5 MHz oraz apa-
ratu Pie-Medical skaner 240 zaopatrzony w głowicę liniową
o częstotliwości 6 i 8 MHz oraz głowicę sektorową5 i7 ,5 MHz
W drugim przypadku posługiwano się wyłącznie głowicą
8 MHz oraz sektorową7,5 MHz. Uzyskany obraz rejestro-
wano na kllszy fotograftcznej przy pomocy aparata scanln-
gowego, względnie dokonywano zapisu obrazu na dyskietce.

Przed przystapieniem do badań ultrasonograficznych po-
wierzchnię worka lnosznowego powlekano zeleln kontakto-
wym. Umieszczając liniowe głowice ultrasonografow \Ą, płasz-
czyżnie poziomej, dokonywano oceny struktury jądra prawe-
go i lewego w pozycji bocznej (połozenie A), a następnie po-
przecznel (połozenie B) w odniesieniu do dfugiej osi ciała,
Jednocześnie w pozycjach tych przeprowadzano pomiar oce-
nianych struktur. Przykładając liniowe głowice aparatów
w płaszczyźnie poziomej i pozycji pionowej prostopadłej do
długiej osi ciała oceniano wyłącznię obraz struktury jąder (po-
zycjaC) (ryc. 1 i 2).KorzystĄąc z głowicy sektorowej ekspo-
nowano obraz struktury jąder oraz dokon}rvano pomiaru ich

Ryc. l. Sposób przylożenia Ryc. 2. Sposób przyłożenia
sondyultrasonografuwpo- sondyultrasonografuwpo-
łożeniuAiC łożeniuB



średnicy w położeniu B i C. W pozycji bocznej, w celu umoz-
liwienia prostopadłego do powierzchni jądra ułożęnia głowi-
cy ultrasonografu, obracano worek mosznowy o 90' i doko-
nyłvano pomiaru od tyłu. W połozeniu A i B dokonyłvano
także oceny struktury oraz podstawowych pomiarów gło!\ry
i ogona najądrza otaz powtózka nasiennego. Ultrasonogra-
fi,cznię oceniano rozmiary i strukturę gruczołów pęcherzyko-
wych. Rozmiary i konsystencja badanych ultrasonograficz-
nie struktur była także oceniana klinicznie.

Jednocześnie u 71 buhajów hodowlanych w wieku 6-12
miesięcy przeprow adzono pełne badania testimetryczne cyr-
klem kabłąkowym, tj. pomiar obwodu worka moszno]^/ego
przy pomocy taśmy mierniczej, a następnie cyrklem kabłąko-
wym badanie grubości (połozenie A) oraz szerokości (poło-
zenie B) jąder oraz ich wysokości. Jednocześnie przy pomo-
cy głowicy liniowej 5 MHz dokonywano pomiarów jąder
wpołozeniuAiB.

Wyniki i omówienie

Jądra. Buhaje 12 i l0-miesięczne. W położeniu A
iB miąższ jąder stanowił dość jednolitą średnio echo-
genną marmurkow atą zw artą j asnoszarą strukturę.
W jego wnętrzu, niemal centralnie dostrzec mozna było
stosunkowo niewielkie, silnie echogenne, jaśniej zabar-
wione, soczewkowatego kształtu środjądrze. Powierzch-
nia jądeą pokryta błonąbiaławą odcina się jasno opali-
ntjącąregularną linią od miąższu jądra oruz od silnie
echogennej , na obrazie czarnej, wąskiej, dośó regular-
nej linii jamy surowiczej jąder oraz kolejnej jasnej linii
utworzonej przez blaszki ścienne osłonki pochwowej
jądra i szarej, grubszej warstwy skóry worka moszno-
wego. Pomiędzy jądrami dobrze widoczna jest prze-
groda jądrowa w postaci grubej, zbitej,jaśniejszej od
struktury jądra na ekranie ultrasonografu (ryc. 3 a i b
przedstawiają ultrasonograftczny obtaz jądra u buhaja
12-miesięcznego). O ile w połozeniu A precyzyjny po-
miar średnicy jąder ułatwia względnie łagodna krzy-
wtzna jądra. o tyle w połozeniu B dokładny pomiar śred-
nicy jądra jest mniej prawdopodobny. Trudność ta wy-
ntka z fakfu, że dobocznal<rzywizna jąder buhaja jest
stosunkowo dlża, co wyklucza ścisły kontakt głowicy
aparatu ze skórą moszny. W efekcie zarys powierzchni
osłonki białawej widoczny od strony dogłowowej lub
(w zależności od ustawienia sondy) doogonowej jest
zatatty. Równo cze śni e ewentualne zwiększani e naci sku

Ryc.3. Ultrasonograficzny obraz jądra u buhaja l2-miesięcz-
nego: a) sonda liniowa 8 MHz, b) sonda sektorowa 7,5n/IHz

na sondę umożliwia wprawdzie dokładne rozróżntente
punktów p omiarowych p ołożonych skraj nie na zary sie
powierzchni osłonki białawej, prowadzi jednak do
spłaszczenia jądra, w efekcie deformacji uzyskiwane-
go ultrasonograftcznie obrazl, Wydaje się, ze średnicę
jąder mozna ustalić precyzyjnej. stosując sondę linio-
wą 8 MHz i ustalając większą głębokość penetracji fali
dźwiękowej (rrp. 9 cm). Jeszczebardziejvłyrażny ob-
Taz otaz dokładniejszy pomiar umożliwia zastosowa-
nie głowicy sektorowej o częstotliwości 7,5 l|i4Hzprzy
analogicznej głębokości penetracj i fali dzwiękowej,

Dokonując oceny średnicy jąder w położeniu A
stwierdzano ólżą zbieżno ść pomięd zy p omlarami do-
konywanyml pTzy pomocy cyrkla kabłąkowego oraz
ultrasonografu. Ęm niemniej średnica jądra okręślana
przy lżyciu cyrkla była 0,2-0,95 mm większa od śred-
nicy jądra ustalonej przy pomocy ultrasonografu. Więk-
sza średnica jąder podczas pomiaru cyrklem jest efek-
tem zsumowaniarzeczywistej średnicy jądra oraz skó-
ry otaczającego je worka mosznowęgo. Na podłużnym
przekroju miĘszu jądra (położente C) widoczne są
w postaci podłuznej smugi, połozone centralnie, jasne,
słabo echogenne struktury śródjądrza. Pomiar wysokoś-
ci jąder nie był jednak mozliwy z powodu ich zbyt du-
żychrozmiarów.

Buhajki 8- i 6-miesięczne. U buhajkow 8-miesięcz-
nych podczas omacywania konsystencja jąder jest elas-
Ęczno-spręzysta. W badaniu ultrasonograficznym echo-
tekstura kanalikow nasiennych byławidoczna w posta-
ci szar ej, miej s cami niej ednolitej struktury. Równocze ś-
nie obraz uzyskiwany przy użyctu głowicy liniowej
(8 MHz) wydawał się bardziej wyraźny niżw przypad-
ku stosowania głowicy sektorowej.

W badaniu klinicznym konsystencja jąder buhajkow
6-miesięcznych była stosunkowo lita. Przepr owadza-
jąc badanie ultrasonograftczte głowicą liniową w po-
łozeniu A i B uzyskiwano obraz obu jąder jednocześ-
nie. Echogenicznośc struktury jądra była niej ednorodna.
Ciemne, bardziej echogenne obszary obejmowały na-
wet około 40Yo przekroju jądra. Wysoka echogenność
jąder u młodych buhajow jest przypuszczalnie efek-
tem niepełnego rozwoju kanalików nasiennych (5)
(ryc.a).

Dokonując ocęny
rozmiarów j ąder
wpołozeniu A i B,
przy pomocy głowic
liniowych i sektoro-
wej nie stwierdzano
znaczących różnic
w wielkości jąder.
Wartości pomiarowe
różniły się zwykle
w przedziale nie więk-
szym niż 2-5 mm.
Jednocześnie, w prze-
ciwieństwie do buha-
jów rocznych. u bu-
hajow 6-8-miesięcz-

Ryc. 4. Struktura jądra u 6-mie-
sięcznego buhaja



Tab. 1. Wyniki ruĘnowych pomiarów testimetrycznych i pomiarów ultrasonograficz-
nych u młodych buhajów w wieku od 6 do 12 miesięcy

Lych wyższa jest precyzja pomiarów jąder w pozycji
bocznej. Możliwe jest także - szczególnie u póhocz-
nych buhajkow dość dokładne zmierzenie wysokości
jąder.

W uzupełnieniu, w tab, 1. przedstawiono wyniki ru-
tynowych pomiarów testimetrycznych i pomiarów ul-
trasonograficznych u młodych buhajków w wieku od
6 do 12 miesięcy.

Powrózek nasienny. Jego zawartość tworzy nasienio-
wód, współcniny splot jądrowy, rozproszone włókna
mięśniowe oraznaczynialimfaĘczne i krwionośne z tęt-
nicąi żyłąjądrową (ryc. 5). W badaniu ultrasono graftcz-
nym dobrze widoczne sąjedynie nieregulame przekroje
licznych naczyh krwionośnych tworzących splot wicio-
waty i zarazęm główną objętość powrózka nasiennego.

Głowa najądrza. U buhajków 1 0- l 2-miesięcznych
głowa naj ąd r za była wy czuw alna pr zy grzb i etowym b i e -
gunie jądra w postaci silnie zrośniętej z jądrem cza-
peczki wielkości opuszki palca i lekko ziarnistej struk-
hrze oraz mniej sprężystej - w porown aniu z jądrami -
konsystencj i. W badani u ultras ono gr aftcznym - w po -
łożeniu A - ma ona wygląd elipsy lub nierównomier-
nego czworoboku. Struktura głowy najądrzajest wy-
rażniebardziej echogenna ihlżntejsza od miązszu jąd-
ra, od którego dość wyraźnie się odgranicza. Długość
głowy najądrza u buhajka l2-miesięcznego wynosiła
przeważnie 2,8-5,5 cm, szerokość natomiast od 2,2 do
4,3 cm.

U buhajków 8-miesięcznych głowa najądrza jest wy-
czuw alna klinicznie. Jej wielkość odpowiad a rozmia-

rom ziama fasoli. w badaniu ul-
trasonograficznym j ej wymiar
poprueczny wynosił I,7 - I,4 5, po -
dłużny natomiast 1,35-1,74 cm.
Ocena wysokości głołvy najądrza
jest znacznie trudniejsza, ponie-
waż jej echogenność jest zbliżo-
na do tkanekjądra (ryc. 6). U bu-
hajków 6-miesięcznych głowa na-
jądrza jest słabo wyczuwalna kli-
nicznię lub niewyczuwalna. Jej
wielkośc moznaporównaó do pła-
skiego ziama grochu lub fasoli.

Ogolnie j ednak wymacywanie głowy i ttzorrl najądrza
u buhajów w początkowym okresie rozwoju może na-
potykać na pewne trudności (9). W badaniu ultrasono-
graftcznym głowa nąądrza nie była rozróżnialna,

Ogon najądrza w połozeniu B u l2-miesięcznego
buhaja przypomina kształtem spłaszczony walec i jest
bardzo dobrze wyczuwalny. Jego struktura w badaniu
ultrasono gr aftcznym j est niej ednolita, ciemno szara,
przypominaj ąca powierzchnię gąbki. Wymiar po przecz-
ny (połozenie B) określany przy pomocy sondy linio-
wej wynosił od 4,4 do 5,8 cm natomiast w połozeniu A
od3,7 do 4,9 cm, Bardziej precyzyjny obraz ogona na-
jądrzalzyskuje się stosując sondę sektorową. Ogon na-
jądrza u buhajka 10-miesięcznego w badaniu USG był
mniejszych rozmiarów i osiągał w położeniu B od 3,6
do 4 cm, w połozeniu A natomiast od 2 do 3 cm, Za-
równo u buhajkow 6- jak i S-miesięcznych ogon nająd-
rza był wyczuwalny klinicznie. U buhajków w tym
wieku osiągał rozmiary ziama fasoli. Jego konsysten-
cjabyła miękka i elastyczna. Na obrazie ultrasonogra-
ftcznym ogon najądrzabył widoczny w postaci nerko-
kształtnego tworu. Jego wymiar poprzeczny (położe-
nie B) wynosił u buhajkow 6- i S-miesięcznych odpo-
wiednio 0,6-1 i 0,7-I,2, podłuzny (połozenie A) nato-
miast 1,2-1,5 i 1,8-3,3 cm. Podobnie jak u buhajków
starszych, bardziej precyzyjny obraz ogona najądrza
uzyskiwano stosując sondę sektorową 7,5 }l4Hz przy
głębokości penetracji fali dźwiękowej 8 cm (ryc. 7).

Nasieniowody u dorosłego buhaja są grubości
źdżbła słomy. Bańki nasieniowodu natomiast mają

Ryc. 5. Ultrasonograf powrózka nasienne-
go u 10-miesięcznego buhaja

Ryc. 6. Obraz ultrasonografi czny głowy
najądrza u buhaja 8-miesięcznego

Ryc. 7. Ultrasonograf ogona najądrza
u 8-miesięcznego buhaja



pr zęw ażnie grub o ść ołówka. U mło dych buhaj kow byĘ
praktycznie niewyczuwalne. Nie można też ich było
r ozróżnic w badaniu ultrasonogr aflcznym.

Dodatkowe gruczoły płciowe. Gruczoły pęcherzy -
kowe. U 12-miesięcznego buhajka są stosunkowo łat-
wo dostępne zarówno w badaniu klinicznym, jak i ul-
trasonograficznym. W badaniu rektalnym parzyste, asy-
metry czne gruczoły pęcherzykowe są wyczuwalne j ako
zi arni ste, spłas zc zone, ni ekie dy nieznacznie p o skręc a-
ne, nieregulame twory o miękko-elastycznej, gruczo-
łowatej, stosunkowo mało elastycznej konsystencji.
W części dogłowowej można wymacać części glxczo-
łowe nasieniowodów. U buhajków rocznych gruczoły
pęcherzykowe mają rozmiary małego palca. W bada-
niu ultrasonograficznym sąto echogenne podłuzne i nie-
regularne, ciemno zabarwione struktury o wyglądzie
wąskiej kiści winogrona. Orientacyjna długość gruczo-
łów pęcherzykowych u buhajka 12-miesięcznego wy-
nosiła od 4 do 5,8 cm, ich grubość natomiast od 1,7 do
3,7 cm, Z danych piśmiennictwa wynika, że gruczoły
pęcherzykowe mają u młodych buhajów 6-8 cm dłu-
gości oraz I-2 cm grubości (8). U buhajow dorosłych
w badaniu ultrasonograftcznym ich grubość oceniano na
około 2 cm (9). Gruczoły pęcherzykowe u buhajków
1 0 -mie sięcznych maj ą na ultrasono grami e ciemniej szą
barwę ibardziej zbitąniż u buhajow rocznych struktu-
rę. Ich przybliżona długość wynosi od 3,6 do 5,1 cm,
natomiast grubość od 1,1 do 1,4 cm. Gruczoły pęche-
rzykowe są osiągalne w badaniu per rectum także u bu-
hajków 8-miesięcznych. Na obrazię ultrasonogr afu przy -
pominają wąskie, miejscami rozlanę pasmo o zatartej
strukfurze i ciemnej barwie. Długość gruczołów wyno-
siła 3,1-3,8, szerokość natomiast 0,9-1,7 cm (ryc, 8).

U buhajków półrocznych z powodu niewielkich roz-
miarow zwierzęcta badanie rektalne, a co za tym idzie
ocena gruczołów pęcherzykowych nie były możliwe.

Prostata. Trzon prostaty jest stosunkowo łatwy do
wymacania u buhajow dorosłych w postaci wypukłe-
go, poprzecznię uŁożonego bloczka. Części rozsianej
prostaty nie udaje się wyczuć palpaeyjnie (8). W bada-
niu ultrasonograficznym prostata jest widoczna przy za-
stosowaniu sondy liniowej 7,5 }l4Hz (8). U buhajow
12-miesięcznych trzon prostaty jest niekiedy wyczuwal-
ny w postaci wąskiego, delikatnego zarysowanego pierś-
cienia. W badaniach własnych przy użyciuprzetworni-
ka liniowego 5, jak i 6 MHz był nierozróżnlalny, względ-
nie słabo rozróżnia7ny. Jej wygląd u 12-miesięcznego
buhajka obrazuje ryc.9.

U buhajków 10-miesięcznych oraz młodszych trzon
prostaty w badaniu klini cznymbył niewyczuwalny. Gru-
czoły opus zkowo - c ewkowe - pr zykryte grub ą warstwą
mięśnia opuszkowo-jamistego - są w badaniu klinicz-
nym nieosiągalne. W badaniach własnych nie ustalono
ich ultrasonogramu u buhajkow w wieku od 6 do 12
miesięcy, W przeciwieństwie do młodych buhajow,
u buhajów dojrzałych w badaniu ultrasonograftcznym
z zastosowaniem sond liniowych7,5 li4Hz i połozeniu
A były widoczne jako hyperechogeniczne struktury (9),

Ryc. 8. Gruczoł pęcherzykowy Ryc.9,Obraz ultrasono-
u buhaja S-miesięcznego graficzny prostaty u 12-

-miesięcznego buhajka

Przydatność badań ultrasonograficznych w ocenie
narządll rozrodczego u buhajow podkreślano w wielu
badaniach, Jego zaleta wynika z mozliwośct obrazo-
wania strukfur zarowno dostępnych, jak i niedostępnych
w badaniu klinicznym (9). Obecnie do wychowalni bu-
hajów kupowane są osobniki młode, nierzadko 6-mie-
sięczne. W tym przypadku badanie ultrasonograftcznę
moze być wykorzystywane do monitorowania tempa
rozwoju jąder oraz wybranych odcinków narzaluroz-
rodczego. U buhajow rocznych służyc moze jako ele-
ment uzupełniający kliniczną ocenę przydatności roz-
pło dowej, a także c enną meto dę obrazow ania zmtan p a-
tolo gicznych ( 1 - 3 ). Jednocze śn ie należy podkreślić, ze
stwierdzane w badaniach własnych pewne róznice w od-
niesieniu do jakości obrazl i dokładności pomiarów
dokonywanych z zastosowaniem róznych rodzajów
ultrasonografuw wskazują na konieczność poszukiwa-
nla rc zw iązań, umozl iwi aj ących prezentacj ę b adanych
struktur z nalwy ższą pr ecy zją.
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